Draft email

ডিয়ার X
স্টকপ ার্ট কাউডিল এই শীপে বাডিন্দাপেরপক োপের প্রপয়াজনীয় িাহায্য ও িহায়ো ডেপে
অঙ্গীকারাবদ্ধ।
আমরা আনপন্দর িপঙ্গ জানাডি যয্, স্কু পলর বয়িী ডশশুরা, য্ারা ডবনা
য পয় থাপক, োপের

য়িায় স্কু পলর খাবার

ডরবারপক যয্াগ্য বাচ্চাপ্রডে £20 এর ভাউচার ডেপয় খাবার খরচ, গ্যাি

ইপলকডিডিটি ও শীোকলীন অনযানয খরচ বাবে িাহায্য করা হপব। হাফ র্াপমটর স্কু ল ছু টির
িমপয় এই ভাউচার যেওয়া হপব।
ভাউচার

াওয়ার জনয আ নার যকাপনা ডকছু করার েরকার যনই। আ নার যয্ যকাপনা িন্তাপনর

জপনয আ ডন ইনকাম যবইজ্
ি ফ্রী স্কু ল ডমল োবী কপর থাকপল আ ডন আ নাআ ডন ো য পয়
য্াপবন।
য

পয়ন্ট যথপক আ ডন আ নার ভাউচাপরর যকাি িহ একটি ই-যমইল

য

পয়ন্ট যথপক

াপবন।

াওয়া ই-যমইপলর িাবপজক্ট লাইপন যলখা থাকপব ‘Cash্Out্Voucher’্('কযাশ

আউর্ ভাউচার')।

আমাপের কাপছ য্ডে আ নার একাডিক ই-যমইল এপেি থাপক, োহপল

শুিুমাত্র আ নার প্রাইমাডর (প্রাথডমক) ইপমইল এপেপি ইপমইল

াঠাপনা হপব।

য্ডে এই ভাউচার আ নার ইনবপে 13 যফব্রুয়ারীর ডভেপর না য্ায়, েপব েয়া কপর আ নার
স্পাম যফাল্ডািট যেপখ যনপবন।
ইপমইপল একটি বার যকাি থাকপব। এই বার যকািটি একটি য

পয়ন্ট আউর্পলপর্ ডনপয় ডগ্পয়

কযাডশয়ারপক যেখাপবন। ডেডন আ নাপক নগ্ে র্াকা যেপবন। অনুগ্রহ কপর মপন রাখপবন যয্, এই
ভাউচারগুপলা ই-যমইল যপ্ররপের োডরখ যথপক 21 ডেপনর মপিয র্াকা উঠাপে হপব। ো না করপল
ভাউচারপক বাডেল হপয় য্াপব।
য

পয়ন্ট ওপয়বিাইপর্ আউর্পলর্গুপলার োডলকা

আমরা িু াডরশ করডছ যয্ য

াপবন: https://consumer.paypoint.com/।

পয়ন্ট ভাউচার বড় যস্টাপর ভাঙ্গাপবন কারে বড় যস্টারগুপলাপে

নগ্ে র্াকা থাকার িম্ভাবনা থাপক।
আ ডন ওয়াো করপছন যয্, এই ভাউচার ভাডঙ্গপয় উঠাপনা নগ্ে র্াকা আ ডন খরচ করপবন যয্
উপেপশয ো যেওয়া হপয়পছ যি উপেপশয, যয্মন খাবার যকনায়, ইউটিডলটি (গ্যাি ইপলকডিডিটি,
াডন ও

য়়ঃডনষ্কাশন)খরপচ এবং অনযানয শীেকালীন অেযাবশযকীয়

েয, গ্রম কা ড় এবং

গ্ৃহস্থাডল িামগ্রী যকনায়।
আ নার য্ডে মপন হয় যয্ আ ডন এই ই-যমইল ভু পল য পয়পছন অথবা আ নার প্রাইমারী ইযমইপমইল আমাপেরপক জানাপে চান, েপব অনুগ্রহ কপর এই ইপমইপল ডরপ্লাই যেপবন:
benefitsfsm@stockport.gov.uk
ডিপিম্বপর য্ডে আ ডন আ নার প্রা য যথপক যবশী মূপলযর ভাউচার য পয় থাপকন, োহপল আ ডন
এই মাপি আপরকটি অডেডরক্ত ভাউচার

াপবন না।

আ নার য্ডে যকাপনা িাহাপয্যর েরকার হয়, োহপল অনুগ্রহ কপর ডভডজর্ করুন:
https://www.stockport.gov.uk/topic/money-advice-and-support-coronavirus
অথবা কাউডিপলর কপরানাভাইরাি ওপয়লপফয়ার লাইপন 0161 217 6046 নাম্বাপর যয্াগ্াপয্াগ্
করুন।
কপরানাভাইরাি যহল্পলাইন িকাল 9র্া যথপক ডবকাল 5র্া এবং শুক্রবার িকাল 9র্া যথপক ডবকাল
4.30র্া

য্টন্ত যখালা থাপক।

ইংরেজী য্ডে আ নার প্রথম ভাষা না হয় এবং এই ডচঠি বুঝপে য্ডে আ নার িাহায্য লাপগ্,
েপব আ নার বাচ্চার স্কু পলর িপঙ্গ যয্াগ্াপয্াগ্ করুন।
শুভািাপন্ত
স্টকপ ার্ট কাউডিল

